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O CARTE, UN PRIETEN ÎN PLUS
Povestea fără sfârșit

după	Michael	Ende

 Completează enunțurile.
 u Titlul textului ______________________________________ . 
 u Autorul ___________________________ . 
 u Personajele ___________________________________________________________ .
 u Ideea/Învăţătura textului ________________________________________________ .

1

 Alege varianta corectă.
 a) Uşa fusese deschisă violent:
● de vânt  ● de ploaie  ● de un băiat
 b) Băiatul deschisese uşa:
● casei sale  ● unei biblioteci ● unui anticariat
 c) Înăuntru stătea:
● un tânăr  ● un bărbat îndesat şi greoi  ● un coleg
 d) Anticarul era supărat:
● pe oamenii care nu citesc    ● pe copiii care nu au grijă de cărţi     ● pe oamenii care au necazuri
 e) Băiatul obişnuia:
● să se joace singur  ● să vorbească uneori singur  ● să stea singur
 f ) Volumul pe care îl citea bătrânul:
● era o carte pentru copii ● avea titlul „Povestea fără sfârşit“ ● nu era interesant pentru Bastian

2

 Înţelegerea textului  Comunicare 

 Cine este autorul ? • Michael Ende se pronunță [mihael endă] în 
germană sau [maicăl ende] în engleză. Este un scriitor german celebru și a trăit 
între 1929-1995.  • La început Ende i-a cerut editorului său pentru „Povestea 
fără sfârșit“ o copertă din piele cu perle și nasturi scumpi. Cererea nu a fost 
aprobată, dar au folosit mătasea.  • Dintre cărțile autorului poate ai mai auzit 
de „Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de locomotivă“ și de „Momo“. Ultimul a 

fost transformat atât în operă, cât și în film.  • „Jim Năsturel“ există și sub formă de carte audio, 
citită chiar de autor, din păcate doar în germană.  • Domnul Koriander zice: „La mine nu sunt 
cărți pentru copii“, la fel ca și Ende care spune: „Nu scriu pentru copii“, dar cărțile sale sunt pline 
de fantezie. Așa că împrumută două cărți de la bibliotecă și citiți-le în paralel tu și unul dintre 
părinți.  • Romanul „Povestea fără sfârșit“ a fost ecranizat în 1984 în Germania, dar este vorbit în 
engleză. Fii îngăduitor cu efectele speciale care, în acest film german, concurau la acea vreme cu 
producțiile de la Hollywood. Folosește-ți imaginația atunci când acestea ți se par învechite!
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 Bifează explicația corectă.
 a) „ploua cu găleata“ înseamnă că:
  ploua foarte tare   ploua mărunt   ploua cu fulgere şi tunete
 b) „făptaşul zarvei“ se referă la:
  cel care făcuse atâta zgomot  cel care intrase tiptil  cel care deschisese uşa
 c) „se pierdea spre fund în semiîntuneric“ are înţelesul că:
  era întunecată         era luminoasă      avea colţul îndepărtat mai întunecat
 d) „zid de cărţi“ se referă la faptul că:
  erau atât de multe cărţi aşezate 
       una peste alta încât păreau un zid
  cărţile erau în dezordine
  zidul era desenat cu cărţi

3

Răspunde în scris la întrebări.
a) În ce lună are loc întâmplarea?
b) Ce poţi găsi într-un anticariat?
c) Ce i-a spus bătrânul lui Bastian când acesta a rămas încremenit în uşă?
d) De ce crezi că băiatul a rămas încremenit în uşa anticariatului? 
e) Ce indicii trădau prezenţa unei alte persoane în camera în care băiatul a intrat?
f ) Ce volum l-a impresionat pe băiat? De ce? Motivează-ţi răspunsul cu elemente din text.
g) Ce alt personaj crezi tu că l-ar putea înţelege foarte bine pe Bastian? Motivează.

4

 Transcrie descrierea volumului care l-a impresionat pe Bastian.

 Alcătuieşte descrierea lui Bastian selectând ceea ce crezi că i se potriveşte:

6

7
Trăsături fizice Trăsături morale

păr castaniu timid curajos
ochi albaştri curios inteligent
palid hotărât bun observator
roşu la faţă pasionat de cărţi sensibil
înalt indiferent temător

5 Ce crezi că a simţit băiatul când a citit titlul volumului? Argumentează de ce Bastian a 
fost atras de titlul cărții.

 e) „fotoliu din piele roasă“ se referă la faptul că:
  pielea era roasă de şoareci 
  pielea era uzată din cauza vremii
  pielea era de culoare maro

 g) Bastian simţea:
● că nu este atras de carte          ● că vrea să se joace          ● că vrea să aibă cartea cu orice preţ
 h) Ovalul celor doi șerpi, unul închis și unul deschis, mușcându-și cozile poate sugera:
● un tărâm al reptilelor          ● ideea de „nesfârșit“, „infinit“          ● lupta dintre bine și rău
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 Alcătuieşte portretul bătrânului celui morocănos din anticariat.

 Scrie câteva motive pentru care bătrânul putea fi morocănos.

 Ce ar putea conţine cartea care l-a fascinat pe băiat? Formulează 
enunţuri despre posibilul ei conţinut.

 Înlocuieşte expresiile cu un termen ce are acelaşi înţeles:

 Completează tabelul:

 Notează cuvintele cu sens opus. Fii atent la particulele din fața adjectivelor obținute.

 Alcătuieşte enunţuri cu următoarele expresii: ploua cu găleata, se pierdea în semiîntu-
neric, privi cu băgare de seamă, de unul singur, nebăgând de seamă.

 Găsește toate variantele de despărţire la sfârşit de rând a cuvintelor următoare: încre-
menit, necazurile, irezistibil, irevocabil, întortocheate, niciodată, experienţă.

9
10

8

3

1

5

2

4

Sinonime Cuvinte date Antonime

violent
atârnat
grabă
uzate

prăfuite

I cu zgomot  ____________________
I în grabă  _____________________
I cu mirare  _____________________
I cu grijă  ______________________
I cu emoţie  ____________________

I a-i trece prin minte  ______________________
I a lua fiinţă  ____________________________
I a face cunoscută o carte  ___________________
I a ţine un discurs  _______________________
I a-şi aduce aminte  ______________________

S
cr

ie
m

 c
or

ec
t revocabil ≠ irevocabil

rezistibil ≠ _________________
respirabil ≠ ________________
realizabil ≠ _________________
mobil ≠ ___________________
lizibil ≠ ___________________

posibil ≠ imposibil
permeabil ≠ ________________
previzibil ≠ ________________
predictibil ≠ ________________
eficient ≠ ineficient
existent ≠ __________________

cert ≠ _______________
comod ≠ ____________
animat ≠ ____________
corect ≠ _____________
discret ≠ _____________
tolerant ≠ ____________

 Elemente de limba română, vocabular 
și exprimare corectă 
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 Completează cu „cel“  sau „ce-l“.

 F Bastian era copilul ________ mai atent cu cărţile. Din când în când le lua în mână şi 
le cântărea parcă, pentru că volumele legate în piele groasă erau forţe ________ atrăgeau irezistibil.

 Combină particula dintre paranteze cu un cuvânt potrivit și completează enunțurile 
cu forme corecte: întâlnit, încărcat, înțeles, îndrăgit, încălzit.

 Andreea îi face cu ochiul cu ________________ prietenei ei. (sub-)
 Inginerul are un program ________________ . (supra-)
 ____________________ scriitoare pentru copii va avea o lansare la librăria din oraş. (prea-)
 A ________________ mâncarea odată ce au sosit invitații. (re-)
 Păşiră cu teamă şi curiozitate într-o lume populată de creaturi ________________ . (nemai-)

8

6

 Alcătuieşte câte trei enunţuri în care să foloseşti cuvintele „cel“, „ce-l“, „cea“, „ce-a“.9

 Compune enunţuri cu înţelesurile cuvintelor „scoarţă“ şi „scoarţe“.

 Formulează două propoziții în care să foloseşti cuvântul „băiat/băiatul“. Respectă indi-
caţiile:

 a) substantiv, adjectiv, verb, substantiv, adjectiv;      b) substantiv, verb, substantiv, adjectiv.

10

11

 Încercuieşte varianta corectă:
• Băiatul cel/ce-l de 10-11 ani era Bastian.
• Cel/Ce-l atrăgea pe Bastian erau cărţile.
• Cel/Ce-l care i-a răspuns din fotoliu era chiar bătrânul anticar.
• Bastian iubea cel/ce-l mai mult cărţile.
• Cea/Ce-a mai frumoasă carte se intitula „Povestea fără sfârşit“.
• Cel/Ce-l ce nu ştie ce înseamnă pasiunea pentru cititul cărţilor nu-l 

poate înţelege pe Bastian.

7

 
RE INE!  

Se scrie „î“ în interiorul cuvântului atunci când acesta e format dintr-o 
particulă lipită unui alt cuvânt: semi-+întuneric Ÿ semiîntuneric. Condiția 
este următoarea: dacă tai particula, cuvântul rămas trebuie să aibă înțeles.

 Cuvântul „copertă“ are la plural două forme corecte: coperte, coperţi 
(conform „Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române“ – 
prescurtat DOOM 2, ediţia din anul 2007).

RE INE!  

S
cr

ie
m

 c
or

ec
t
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  Citeşte interviurile de mai jos, apoi răspunde și tu sincer la întrebări.12

 Două interviuri: cu Alexandra, elevă în clasa a V-a, 
şi Diana, elevă în clasa a VI-a 

 1. Îți mai aminteşti când şi cum ai început tu să citeşti? 

  2. Poți să-mi spui 3 motive care te-au determinat pe tine să citeşti?

Despre citit și despre cărți

A.: Am început să citesc datorită șansei de a vi-
zita Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, 
de la București. Părinții mei fiind mari iubitori 
de carte, tata lucrează ca economist la o editură 
de carte, iar mama este învățătoare, m-au purtat 
cu ei la aceste târguri de carte, care m-au prins 
destul de repede cu farmecul lor. Mi-amintesc 
că, micuță fiind, îmi așteptam tatăl cu mare ne-
răbdare și curiozitate să se întoarcă de la aceste 
târguri, căci știam că o mare parte dintre cărțile 
achiziționate erau pentru mine. Păstrez și-acum 
primele cărticele, le privesc cu drag și uneori mă 
amuz răsfoindu-le sau depănând amintiri pe 
seama lor împreună cu părinții. În clasa a II-a 
deja am început să-mi aleg singură cărțile pe 
care doream să le citesc. Mai mult de jumătate 
din cărțile achiziționate erau destinate acestui 
scop. Coperțile frumos desenate mă atrăgeau ca 
un magnet și îmi trezeau curiozitatea.

D.: Am început să citesc mai mult pe la sfârșitul 
clasei a II-a. Aveam 8 ani și jumătate… am citit 
atunci „Cum să-ți instruiești părinții“, mi-a plă-
cut tare mult, a fost o carte foarte amuzantă!

Îmi amintesc că, în vara aia trebuia să merg 
la Ingrid (cea mai bună prietenă), iar voi mi-ați 
spus că pot merge doar dacă termin de citit „Colț 
Alb“. N-a fost frumos din partea voastră, m-ați 
șantajat! (începe să râdă)

D.: În clasa a IV-a aveam la școală un club de 
lectură, iar doamna învățătoare ne-a arătat o 
carte care mi-a atras atenția. Este vorba de „Nu-
mără stelele“ scrisă de Lois Lowry. Vai, mi-au 
mai rămas în suflet „Zbor frânt“, dar și „Minu-
nea“ daaa, și „Darul lui Jonas“…, mami, și „Sub 
aceeași stea“ de John Green, cu fetița bolnavă de 
cancer! Știi tu! Mai scrie și „Orașe de hârtie“, te 
rog!

D.: 1. Da, aveam un coleg la after, Vlad. El citea 
mult, ți-am povestit despre el. Cred că Vlad m-a 
făcut curioasă. 2. Ceilalți oameni care citeau în 
jurul meu. 3. Am fost atrasă de unele cărți des-
pre care aflam, așa cum am aflat de „Numără 
stelele“… m-a atras titlul. Parcă din titlu se citește 
punctul culminant! Și eu am citit-o de 4 ori!  

  A.: 1. Am avut tot timpul acces la cărți, 
părinții nerefuzându-mi niciodată acest lucru. 
2. Am o prietenă de familie, Elisa,  pe care o 
vedeam tot timpul cu cartea în mână. Îi plăcea 
foarte mult să citească. 3. Îmi îmbogățeam vo-
cabularul și mă transpuneam în lumea cărții, 
identificându-mă uneori cu ea.

  A.: Prima carte care m-a impresionat, până 
la lacrimi chiar, a fost ,,Bunicuța hoțomană“, 
scrisă de David Walliams, de la editura Arthur. 
Bunica suferă pentru că nepotul nu o place. (Ea 
auzise discuția dintre Ben și părinții lui, în care 
îi ruga să nu-l lase la bunica.) Atunci s-a hotă-
rât să inventeze că este o hoață internațională 
de bijuterii. Cum i-a trezit bunica dragostea și 
curiozitatea nepotului rămâne să afle fiecare. 

 3. Care este prima carte care ți-a rămas aşa, în suflet? De ce?
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Recapitulare

  c Citeşte cu atenţie textul următor:

Fetița care l-a luat pe NU în brațe
după Octav Pancu-Iași

Vă spun ca să știți și voi: cuvintele care îmi 
trebuie pentru povești le scot din călimară…

Într-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. 
Tot ciocănind disperat în sticlă cu penița, 

din călimară ieșiră cuvintele: Politețe, Hărnicie, 
Prietenie.

– Hai, spune-ne ce cauți!
– Îl caut pe „Nu“. Fără el nu pot termina 

povestea.
– Pe „Nu“? L-a luat o fetiță în brațe și nu-i 

mai dă drumul…
– Dacă, de pildă, vorbi cuvântul Hărnicie, îi 

spune mama: „Pune masa!“ sau „Adu apă!“ sau 
„Mătură!“, fetița spune că nu poate; are pe „Nu“ 
în brațe…

– Ori dacă, vorbi cuvântul Politețe, bunica 
vine de la piață, aducând două coșuri grele, fetița 
cu „Nu“ în brațe nu sare să-i deschidă ușa…

– Ori dacă, vorbi cuvântul Prietenie, o colegă 
o roagă să-i explice o problemă grea la matema-
tică, fetiței cu „Nu“ în brațe nici nu-i pasă…

– Și unde stă fetița care l-a luat pe „Nu“ în 
brațe? întrebai eu.

– Te conducem noi, se oferiră cele trei… 
Deși nu era târziu, o găsirăm dormind. „Nu“, 

așezat în brațele ei, era însă treaz:
– Nu mă întorc! zise el. Nicăieri n-am dus-o 

mai bine ca-n brațele acestei fetițe. Nu merg la 
tine, nu, nu, nu!

Chiar atunci se auzi glasul mamei fetiței:
– Hai, scoală-te că e târziu! Pune masa, e 

ora prânzului!
– Îndată! răspunse în locul fetiței Hărnicia. 

Și cât ai clipi, așternu masa, deschise bufetul 
și scoase farfuriile. În dreptul fiecărei farfurii 
împături și câteva șervețele de hârtie.

Pe scări se auziră pașii bunicii. Politețea 
nici nu așteptă s-audă bătăi la ușă. Alergă și o 
deschise, luă sacoșa cu cumpărături din brațele 
bunicii…

Între timp, Prietenia rezolvase problema de 
matematică a colegei…

Când fetița se trezi și se dădu jos din pat, 
veni la mama sa și aceasta o lăudă:

– Tare frumos ai așezat masa! Poftim cotorul 
acesta de varză.

Bunica-i dărui un măr:
–  Ia-l! Ești o fetiță săritoare.
Colega nu se lăsă mai prejos:
– Am două nuci. Una ție și una mie!
Fetița întinse mâinile să primească darurile, 

dar, în clipa aceea, îl scăpă pe „Nu“ din brațe.
Eu, care atâta așteptam, îl apucai de-o ure-

che și plecai grăbit acasă. Ajuns acasă, îl aruncai 
pe „Nu“ în călimară și rugai cuvântul Paznic să-l 
păzească strașnic. Ca să nu-l mai poată lua nicio 
fetiță și niciun băiat în brațe…
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 Bifează variantele corecte.1
 a) Textul este:  literar    nonliterar
    naraţiune    scenetă
    descriere    informativ 
 b) Autorul scoate cuvintele din:
  dicţionar      cap   călimară
 c) Autorul caută disperat în călimară:
  trei cuvinte   cuvântul „Nu“   cuvântul Prietenie
 d) Cuvântul dispăruse pentru că:
  îl luase un băiat   fusese folosit într-o altă poveste   îl luase o fetiţă
 e) Pe scriitor l-au condus la fetiţă:
  celelalte cuvinte din călimară     copiii 
  cuvintele Politeţe, Hărnicie şi Prietenie    familia fetiței
 f ) Fetiţa l-a scăpat pe „Nu“ din braţe atunci când:
  a vorbit cu scriitorul      celelalte cuvinte au mustrat-o
  a întins mâinile să primească darurile    cuvântul Paznic a sosit

 Completează diagrama căutând asemănări şi deosebiri între tine şi fetiţa care l-a luat pe „Nu“ 
în braţe.
2

Asemănări

Tu  Fetița 

Deosebiri Deosebiri

Comportamentul fetiţei Comportamentul celor trei cuvinte: 
Hărnicie, Politeţe, Prietenie

• comoditate/indiferenţă _____________________
_______________________________________
• lipsă de politeţe/lipsă de respect ______________
_______________________________________
• lipsă de colegialitate/indiferenţă/egoism ________
_______________________________________

• amabilitate/hărnicie _______________________
_______________________________________
• politeţe/respect __________________________
_______________________________________
• colegialitate/altruism ______________________
_______________________________________

  Selectează din text cuvinte/expresii pentru a ilustra următoarele aspecte:3




